
IFUD of Human Rights: burgers in onze samenleving krijgen  te maken 
tegenstrijdige berichtgeving via de media.Slachtoffers van medische missers 
moeten jaren juridische procedures voeren.Hebben te maken met slecht 
functionerende tuchtrechtspraak,omgekochte klachtenbureaus,klassenjustitie.

Mediabericht nummer:1

Nog altijd veel medische missers

Ondanks dat er vijf jaar lang geprobeerd is om operaties zo veilig en gestructureerd mogelijk te maken, 

zijn er het afgelopen anderhalf jaar nog steeds rampzalige missers gemaakt. Dat blijkt uit het Toezicht 

Operatief Proces (TOP) rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zo zijn patiënten aan 

hun verkeerde been geopereerd of hebben zij bijvoorbeeld een ooglens met de verkeerde sterkte 

geïmplanteerd gekregen.

Volgens de nieuwe veiligheidsprocedures moeten artsen vlak voor de operatie met het hele team controleren of 

het wel om de goede patiënt gaat. Daarnaast moet aan de patiënt zelf worden gevraagd of hij nog allergieën heeft 

en aan welke zijde hij of zij geopereerd wordt. Uit onderzoek dat in het rapport wordt besproken blijkt namelijk dat 

meer dan de helft van de missers die vermeden hadden kunnen worden tijdens de operatie plaatsvonden.

Het rapport toont aan dat deze extra controles in de praktijk slechts in twee derde van de gevallen werden 

uitgevoerd. Dat terwijl in de dossiers van de ziekenhuizen staat dat de artsen dit zo goed als altijd doen. Volgens 

het rapport is het niet goed uitvoeren van deze controles de basis van de meeste medische missers.

Daarnaast worden er nog veel fouten gemaakt bij het klaarmaken en toedienen van medicijnen die rechtstreeks in 

de aderen van de patiënten worden gespoten. Het controleren van deze medicatie is in 2012 slechts in een kwart 

van de geïnspecteerde ziekenhuizen gebeurd.

De inspectie bezocht vorig jaar eenentwintig ziekenhuizen, beoordeelde ruim tweehonderd dossiers en woonde 

honderd operaties bij. Het bevorderen van de patiëntveiligheid tijdens operaties is een van de vijf permanente 

aandachtsgebieden voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
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Sterfte door medische missers gehalveerd
dinsdag 19 november 2013 | Bron: NOS.nl

Het aantal doden in ziekenhuizen als gevolg van medische fouten is in vijf jaar gehalveerd. Ook het aantal 

patiënten dat gezondheidsschade opliep door medische missers is met de helft gedaald. Dit blijkt uit het 

onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel.

In de periode april 2011 tot en met maart 2012 vielen er naar schatting 970 vermijdbare doden in Nederlandse 

ziekenhuizen en liepen ruim 26.000 patiënten gezondheidsschade op. In 2008 lag het aantal vermijdbare 

sterfgevallen nog op 1960 en liepen ruim 39.000 patiënten gezondheidsschade als gevolg van een medische fout.

Spectaculair resultaat

Hoofdonderzoekster Cordule Wagner van het Nivel en het VUmc spreekt van “een spectaculair resultaat”. 

Volgens Wagner is de patiëntveiligheid veel meer verbeterd dan de onderzoekers verwacht hadden. Dat is 

volgens haar te danken aan de inspanningen in het kader van het VMS Veiligheidsprogramma dat de 

ziekenhuizen de afgelopen vijf jaar hebben uitgevoerd.

Minister Schippers van Volksgezondheid noemt het goed nieuws dat de inspanningen van de sector hun vruchten 

afwerpen. "Maar van achterover leunen kan geen sprake zijn, we moeten alles eraan doen om het nog verder 

terug te dringen." Volgend jaar komt de minister met een meerjarig actieprogramma waarin alle betrokken partijen 

samen de gedane aanbevelingen uitwerken. Schippers geeft hoge prioriteit aan verhoging van de 

patiëntveiligheid, zegt ze.


